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Vážení přátelé, 

resort hospodářského a regionálního  rozvoje, evropských projektů 
a rozvoje venkova ve spolupráci s  oddělením tiskovým a vnějších 
vztahů Libereckého kraje vydává již druhý ročník Katalogu regionálních 
reklamních výrobků Libereckého kraje. Publikace nabízí výlučně 
produkci našich regionálních výrobců a řemeslníků. Věříme, že je to 
další z kroků vedoucích k podpoře vědomí, že v našem kraji žijí a pracují 
lidé nabízející prostřednictvím svých dovedností jedinečnou kvalitu. 

Domnívám se, že nároky a představy lidí na věci, kterými chtějí potěšit 
sebe či druhé,  se mění.  Roste zájem o skutečný „příběh“, který stojí 
za vznikem výrobku.  Tato publikace je plná takovýchto příběhů - 
příběhů jednotlivců, kteří se vrací ke kořenům našich tradic a současně 
respektují charakter dnešní doby.  

Katalog slouží jako ucelená inspirace obcím, firmám, neziskovým 
organizacím, kde čerpat nápady pro nákup zajímavých dárků či 
propagačních předmětů pro své přátelé, hosty a pracovní partnery.

Opět zde najdete zejména výrobce, kteří jsou držiteli značky Regionální 
výrobek Jizerské hory, Regionální výrobek Lužické hory a Máchův 
kraj, Regionální produkt Český ráj, Originální produkt Krkonoše 
(území našeho kraje) nebo Výrobek roku Libereckého kraje, 
Regionální potravina Libereckého kraje a Nositel tradice lidových 
řemesel. 

Na závěr bych chtěl vyjádřit osobní poděkování své předchůdkyni, 
Ivaně Hujerové, která vytvoření katalogu před 2 lety iniciovala.

Vít Příkaský 
člen rady Libereckého kraje

Vážení obyvatelé Libereckého kraje,

dostává se Vám do rukou nový „Katalog regionálních 
reklamních výrobků“, jehož smyslem je podpořit lokální 
výrobce, zemědělce a farmáře, potravináře i drobné 
živnostníky Libereckého kraje. Cílem Libereckého kraje je 
podle svých možností pomáhat místním malým a středním 
podnikatelům různých živností a zároveň představovat 
jejich práci a výrobky.

Katalog je podle mého názoru užitečnou pomůckou pro 
každého, kdo hledá vhodný dárek, propagační předmět nebo 
jednoduše drobnost s  regionální tematikou k  rozličnému 
využití. Ukazuje, že pro zajímavou věc nebo pozornost není 
třeba chodit daleko, neboť v Libereckém kraji mají regionální 
producenti rozhodně co nabídnout. Liberecký kraj jejich 
práci a regionální výrobky tradičně dlouhodobě podporuje.

V široké nabídce produktů si jistě vybere každý. I já osobně 
upřednostňuji místní produkty, ať už jde o  regionální 
potravinářské speciality nebo rozličné výrobky řemeslníků 
našeho kraje. Vždy si vyberu a o to víc mě těší, že takto 
jednoduše mohu také já podpořit podnikatele a  firmy 
působící v  našem regionu, poskytující zaměstnání zdejším 
lidem. To samé můžete udělat i Vy.

Budu rád, pokud si nový „Katalog regionálních reklamních 
výrobků“ prolistujete a ještě raději, pokud si vyberete 
v široké nabídce kvalitních a cenově dostupných produktů 
pocházejících od našich regionálních výrobců.

Přeji našemu novému katalogu minimálně stejný úspěch jako 
v loňském roce, prodávajícím hodně spokojených zákazníků 
a nakupujícím radost z kvalitních a zajímavých regionálních 
produktů.   

  

 Martin Půta 
 hejtman Libereckého kraje
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Miloš Zástěra, Liberec – Vratislavice

Svíčka s logem Libereckého kraje
 � 263 – 297 Kč 

www.mi-za.cz

Lama stone, Liberec

Pohlednice ze dřeva
 � 80 Kč 

www.lamastone.cz
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y Preciosa Beauty, s. r. o., 

Jablonec n/Nisou

Keramické pero
 � 841 Kč

www.preciosa.com

Jana Albrechtová, Horní Branná

Lékovka s grafikou 
Ještědu a logem LK

 � 100 Kč 

Zrcátko s grafikou 
Ještědu a logem LK

 � 100 Kč 

Vizitkovník s grafikou 
Ještědu a logem LK

 � 150 Kč 

www.fler.cz/albrja 
NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
PVO s.r.o., Zákupy

Lampion – měsíc
 � 77 Kč 

www.karnevalove-zbozi-masky.cz

NOVINKA

www.mi
-za.cz
www.lamastone.cz
www.preciosa.com
www.fler.cz/albrja
www.karnevalove
-zbozi-masky.cz
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Petr Preussler, Desná

Vánoční ozdoby – domek 
 � 280 Kč 

www.kartonazka.preussler.cz

DH Liberec o. p. s., 
chráněná dílna 
Domova Harcov

Dárková kazeta  
z ručního papíru

2 typy
 � 450 Kč / 250 Kč 

www.domov-harcov.cz
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www.kartonazka.preussler.cz
www.domov
-harcov.cz
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Keramika Strunovi, Bílý Potok

PF + přání k různým 
příležitostem

 � 30 až 90 Kč 

www.keramikastrunovi.cz pa
pí

r a
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a

www.keramikastrunovi.cz
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AMi – výtvarný ateliér  
a Dům řemesel,  
Kryštofovo Údolí

Keramický stromeček  
/ keramické srdíčko malé

 � 40 – 50 Kč

Keramický motýl s měděnými 
tykadly / anděl letící

 � 160 – 180 Kč

Keramické srdíčko - náhrdelník
 � 60 Kč

Keramické srdce - dekor květy
 � 98 Kč 

www.atelierami.cz

Ruční papírna Papyrea, 
Zdislava – Křížany

Dopisní sada 3+3, 3 x dopisní 
papír A4, 3x obálka DL

 � 165 Kč 

Notýsek A6, komplet ruční papír, 
ručně šitá vazba, slepotisk

 � 400 Kč 

Dopisní sada 10+10 v pevných 
deskách, 10x dopisní papír 
A4, 10x obálka DL

 � 745 Kč 

Dopisní obálka DL s 
kartou, tisk, slepotisk

 � 65 Kč 

www.rucni-papirna.cz

NOVINKA

NOVINKA

www.atelierami.cz
www.rucni
-papirna.cz
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Ing. Dobromila Obročníková, Turnov

Kožený obal na knihu 
se záložkou

 � 500 Kč

Hvězdička 
na ukládání mincí

 � 200 Kč 

Dolarovka
 � 250 Kč

Peněženka (Etue) a dokladovka
 � 1050 Kč

Peněženka (Alan) a dokladovka
 � 1050 Kč

DH Liberec o. p. s., chráněná dílna 
Domova Harcov

Zvonek z proutí - pedig
 � 65 Kč 

www.domov-harcov.cz

Iveta Dandová,  
Mnichovo Hradiště

Zvykoslovná  
panenka malá

 � 60 Kč 

www.orobinec.cz

www.objednavka.eu/obrocnikova/

NOVINKA

www.domov
-harcov.cz
www.orobinec.cz
www.objednavka.eu/obrocnikova
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Sklárna a minipivovar  
Novosad a syn, Harrachov

Půllitr s logem LK 
ryté sklo

 � 399,30 Kč 

Sada dvou sklenic 
(šampusky) s logem LK 
ryté sklo

 � 1146 Kč 

www.sklarnaharrachov.cz
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Dekor special, Desná

Svícen lotos
 � 231 Kč 

www.dekorglass.cz

Keramika Strunovi, Bílý Potok

PC hrnek – cestovní termo hrnek
 � 470 Kč

www.keramikastrunovi.cz

WRANOVSKY, Turnov

Sada 2 skleničky malé 
(listrování) - modrá a červená

 � 346 Kč

Sada 2 sklenic (vysoký 
smalt) - černá a bílá

 � 845 Kč

www.wranovsky.com

NOVINKA

www.sklarnaharrachov.cz
www.dekorglass.cz
www.keramikastrunovi.cz
www.wranovsky.com
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Jan Cidrych, Liberec

Hrnek Liberecké náměstí
 � 149 Kč

Šapo káva Duo  
(v dárkové krabici se saténem)

 � 590 Kč

Šapo čaj Duo  
(v dárkové krabici se saténem)

 � 499 Kč

www.porcelan-glass.cz

NOVINKA

DaMiRS (ryté sklo),  
Čistá u Horek

Láhev na slivovici  
sova 300ml

 � 303 Kč

Láhev na slivovici  
větývka 500ml

 � 303 Kč

www.damirs.cz

NOVINKA

Karel Sobotka, Těpeře

Skleněná foukaná figurka plameňák
 � 140 Kč 

www.sklenene-foukane-figurky.cz 

www.porcelan
-glass.cz
www.damirs.cz
www.sklenene
-foukane-figurky.cz
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Sklárna Svojkov, Svojkov

Roemer Amesterdam 
č. 33 - 2 ks

 � 760 Kč

Roemer  Č. Krumlov, 
č. 205 - 2 ks

 � 600 Kč

Pohár na zdobené nožce 
kat. č. 185 - 2 ks

 � 600 Kč

Pohár s kroužky  kat. 
č. 222 - 1 ks

 � 700 Kč

Gotická láhev  kat. č. 73 - 1 ks
 � 400 Kč

www.haidl-syn.cz

Preciosa Beauty, s. r. o., 
Jablonec n/Nisou

Hodiny  
se siluetou Ještědu

 � 1180 Kč

Stojánek na vizitky
 � 514 Kč

Přívěsek na mobil
 � 236 Kč

Ještěd
 � 2904 Kč

www.preciosa.com

NOVINKA

NOVINKA

www.haidl
-syn.cz
www.preciosa.com


Katalog regionálních reklamních výrobků

20 21

DH Liberec o. p. s., chráněná dílna 
Domova Harcov

Nákupní taška srdíčko
 � 85 Kč 

www.domov-harcov.cz

Jana Albrechtová, Horní Branná

Bavlněná nákupní taška  
s motivem Ještědu (2 barvy)

 � 50 Kč 

www.fler.cz/albrja 

te
xt

iln
í v

ýr
ob

ky Atelier Edgart, Lázně Libverda

Lněná taška malá
 � 170 Kč 

Lněná taška velká
 � 330 Kč 

www.edgart.cz 

www.domov
-harcov.cz
www.fler.cz/albrja
www.edgart.cz
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Perlex, Jablonec nad Nisou

Set náhrdelník a náušnice  
(různě barevné kombinace)

 � 299 Kč 

Set náhrdelník  
se štrasovou kuličkou

 � 119 Kč

www.perlex-jablonec.cz

Stanislav Jiroš  
Jablonec nad Nisou

Černá bižuterie 
brož motýl

 � 500 Kč 

Černá bižuterie 
náušnice

 � 300 Kč

Skleněná figurka – ryba
 � 100 Kč

Skleněná figurka – tučňák
 � 60 Kč

Skleněná figurka – kočka
 � 80 Kč

www.cernabizuterie.cz

Tereza Plášilová, Liberec

Sada náhrdelníku a náušnice
 � 350 Kč 

www.kousektebe.cz

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

www.perlex
-jablonec.cz
www.cernabizuterie.cz
www.kousektebe.cz
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WRANOVSKY, Turnov

Křišťálový náhrdelník
 � 280 Kč

www.wranovsky.com

ŠENÝR Bijoux, Jablonec n. N.

Přívěsek Anděl
 � 128 Kč 

Set náušnic a náhrdelníku 
Luxusní růžový set

 � 847 Kč

www.senyr.eu

Stefany, Tatobity

Autorský šperk  
z přírodních kamenů 
brož – černý

 � 750 Kč 

Autorský šperk  
z přírodních kamenů  
růženín

 � 660 Kč 

Autorský šperk  
z přírodních kamenů 
hnědý

 � 680 Kč 

www.stefany-sperky.cz

Lampglas, Železný Brod

Lampglas, Set (bílý) náhrdelník + náušnice 
vyrobeno z Lampových perlí  
(dostupné v různých barevných variacích)

 � 1498 Kč

www.lampglas.cz NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

www.wranovsky.com
www.senyr.eu
www.stefany
-sperky.cz
www.lampglas.cz
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Bohdana Vydrová, Nový Bor

Šperk – brož květ
 � 550 Kč 

Souprava – náhrdelník 
+ náušnice „špice“

 � 450 Kč 

www.vydry.com

Atelier Minart, Nový Bor

Přívěsek na mobil z korálků „vážka“
 � 69 Kč 

Náramek na paměťovém drátku
 � 139 Kč

http://workshopkoralky.webnode.cz

NATĚLO (výtvarná skupina), Nový Bor

Autorská souprava – náhrdelník + náušnice  
(Š. Zikmundová) - broušené na zelinkavém drátu

 � 605 Kč 

Autorský náhrdelník   
(K. Kopřivová) – vinuté skleněné 
perle s puntíky (červené)

 � 1500 Kč 

Autorská souprava – náhrdelník  
+ náramek (E. Ranšová) 

 � 900 Kč 

Autorská souprava náhrdelník  
+ náušnice  (A. Mikešová) – rudý/vínový

 � 860 Kč 

Autorská souprava – náhrdelník  
+ náušnice (B. Vydrová), skořápky

 � 1250 Kč 

www.sperky-na-telo.webnode.cz

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

www.vydry.com
http://workshopkoralky.webnode.cz
www.sperky
-na-telo.webnode.cz
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Helena Paterová, Záhoří u Semil

Dárkový set  - ryby   
(přívěsek na kabelku 
či ke klíčům)

 � 225 Kč

www.tyche-glass.cz

Družstvo umělecké  
výroby, Granát Turnov

Dárková kazeta: velikonoční ozdoby s českými granáty
 � 350 Kč 

www.granat.cz

NOVINKA

NOVINKA

Josef Mrňák, Hejnice

Dřevěný šperk – souprava 
(náušnice a náhrdelník)

 � 400 Kč 

Dřevěný šperk  
– náhrdelník

 � 230 Kč 

Dřevěný šperk  
– náušnice

 � 240 Kč 

Dřevěný šperk 
– spona do vlasů

 � 300 Kč 

Dřevěný šperky – brož
 � 230 Kč 

www.objednavka.eu/mrnak/

NOVINKA

www.tyche
-glass.cz
www.granat.cz
www.objednavka.eu/mrnak
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o.s. D.R.A.K., Liberec

Taška přes rameno - motiv kočka
 � 350 Kč

Ovečka - nahřívací polštářek 
(špaldové slupky)

 � 300 Kč

Medvídek (biobavlna 
+ kojenecký plyš)

 � 75 Kč 

www.sdruzenidrak.cz 

Sladím.to / M. Brožová, Zahrádky

Módní set – sada velké a malé 
doplňkové šály (setovníku) 
ve stejném designu.

 � 500 Kč  / set

www.sladim.to 

Vobchůdek / Kamila Dvořáková, Mimoň

Zástěra režná
 � 350 Kč 

Nákupní taška režná
 � 250 Kč 

www.fler.cz/Josefka_2009 

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

www.sdruzenidrak.cz
Slad�m.to
www.sladim.to
www.fler.cz/Josefka
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DETOA Albrechtice s. r. o.

Pexeso – zvířátka
 � 128 Kč

Magnetické puzzle ZOO
 � 206 Kč

Magnetické divadlo – 
Červená Karkulka

 � 240 Kč

Soubor her
 � 362 Kč

Skládací šašek pro 1+
 � 111 Kč

www.detoa.cz

Lama stone, Liberec

Tangram v dřevěné krabičce 
s motivem Ještědu

 � 203 Kč 

Puzzle – mapa 
Libereckého kraje

 � 170 Kč 

www.lamastone.cz

Krasohrátky, Raspenava

Vyrob si… vílu Izerínu

Vyrob si… ducha Muhu

Vyrob si… bukvičku Toničku

Vyrob si… žirafu Bobinu

Vyrob si… pejska Flíčka
 � 61,20 Kč až 96,80 Kč

www.krasohled.info NOVINKA

NOVINKA

www.detoa.cz
www.lamastone.cz
www.krasohled.info
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Ludmila Vondrová 
Bylinky z ráje, Sněhov

Rostlinné mýdlo se 
směsí bylin „Liberecké 
ráno“ se stojánkem 

 � 108 Kč

Sezónní marmeláda  
se směsí bylin 
„Liberecké ráno“

 � 40 Kč
 � možno i v dárkovém balení v 
ceně 260 Kč. (Škarpulíř, mýdlo, 
marmeláda se směsí bylin)

www.bylinkyzraje.cz

Mýdlárna v ráji, 
Šárka Bredlerová,
Malá Skála

2ks v krabičce: 
Rostlinné mýdlo  
Českorajská svěžest  
+ šampon Bujná kštice

 � 125 Kč

1ks mýdla  v krabičce 
Českorajská svěžest  
+ šampon Bujná kštice

 � 65 Kč

4 ks v krabičce: 
Šampon Bujná kštice  
+ 3 ks mýdel  
(různé druhy)

 � 250 Kč

www.mydlarnavraji.cz

FABIO PRODUKT, spol. s r. o. 
Holín u Jičína, Český Ráj 

Dárková bedýnka malá  
(Dynka dýňový olej 250 ml 
+ Ocet vinný červený 250 ml 
+ Manka řepkový olej 
salátový – bylinky 250 ml)

 � 343,85 Kč 

Manka řepkový olej 1l v PET  
+ Manka Máslová:  
řepkový olej s máslovým 
aroma 1l v PET

 � 86,25 Kč 

www.fabioprodukt.cz

Moštovna Lažany, Lažany u Pěnčína

Balení  s regionálními mošty  
v 8 různých příchutích 

 � 150 Kč 

www.mostovna-lazany.cz

NOVINKA

NOVINKA

www.bylinkyzraje.cz
www.mydlarnavraji.cz
www.fabioprodukt.cz
www.mostovna
-lazany.cz
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Grika, Liberec

Dárkové balení karamel a griliáš
 � 86,30 Kč

Griliáš
 � 40,30 Kč 

Karamelová poleva
 � 40,30 Kč 

 www.grika.cz re
gi

on
ál

ní
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ny Bio ovoce a zelenina  

Jan Verich,  
Turnov

Dárkové balení  
regionálních  
bio moštů

 � 147 Kč

www.bioverich.cz

BIO

Podkrkonošská uzenina s. r. o., Bělá

Dárkové balení uzenin  
(uzená vepřová pečeně, polský salám 
malý, játrová lahůdková paštika, Bělská 
čertovka, Bělská ořechovka, šunková 
klobása, Kumburský salám) + prkýnko

 � 460 Kč 

www.podkrkonosskauzeninabela.cz

Pěstitelé českého česneku 
J. Hradecký a A. Mihulková, Libštát - Bělá

Česnek v dárkovém balení
 � 70 Kč 

www.ceskydomacicesnek.cz

Váša spol. s r. o., Mimoň

Masová klobása 300g
 � 111 Kč / 300g

Uzený bok bez kosti 1kg 
 � 109 Kč / kg

Papriková klobása 400g  
 � 91 Kč / 400g

Mimoňská klobása 400g 
 � 115 Kč  / 400g

www.vasa-jatka.cz

NOVINKA

www.grika.cz
www.bioverich.cz
www.podkrkonosskauzeninabela.cz
www.ceskydomacicesnek.cz
www.vasa
-jatka.cz
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Miloš Zástěra, Liberec - 
Vratislavice 

Dárková sada  
dvou medů  
květový pastovaný

 � 343 – 425 Kč 

Kolekce druhových  
medů ve dřevěné  
kazetě s logem LK 

 � 607 – 737 Kč

Dárkové balíčky:  
svíčka + malý med 

 � 139 – 345 Kč

www.mi-za.cz

Jan Cidrych, Liberec

Medovina malá  
+ stojánek s magnetkou 

 � 169 Kč

www.porcelan-glass.cz

J. Jína, Lomnice nad Popelkou

Lomnické suchary oříškové
 � 38,50 Kč 

Lomnické suchary mandlové
 � 38,50 Kč

Lomnické suchary čokoládové
 � 38,50 Kč

Lomnické suchary dia
 � 29,70 Kč

www.jina1810.eu 

NOVINKA

www.mi
-za.cz
www.porcelan
-glass.cz
www.jina1810.eu
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Pivovar Rohozec, 
Malý Rohozec u Turnova

Dárková krabice  
s potiskem 4 x 0,5l 
piva z Rohozce

 � 74 Kč

Dárková krabice  
s potiskem 2 x 0,5l piva 
z Rohozce a sklenka

 � 89 Kč

Retrolahev 1l  
Skalák 11% světlý ležák

 � 195 Kč

Dekorativní džbán 2l  
Rohozec 13% světlý speciál

 � 364  Kč

www.pivorohozec.czre
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on
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Pivovar Svijany, Svijany

2l Kvasničák
 � 399 Kč

1l Fanda
 � 140 Kč

5l soudek 11 stupňové
 � 296 Kč

Svijany 6+1
 � 143  Kč

2l plech „450“
 � 129  Kč

www.pivovarsvijany.cz

www.pivorohozec.cz
www.pivovarsvijany.cz
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Pivovar Vratislavice, Konrád

Dárkové balení  
3 piva + sklenice

 � 96Kč

www.pivo-konrad.cz

Kitl s. r. o. 
Jablonec nad Nisou

Kitl Meducínka 250 ml
 � 109 Kč

Kitl Syrob 500 ml 
(mátový / bezový / zázvorový) 

 � 119 Kč

Kitl Životabudič  
původní / pro muže 250 ml

 � 119 / 129 Kč

Kitl Medovina 250 ml / 100 ml
 � 105 Kč / 39 Kč

Kitl Šláftruňk 250 ml 
(rudý / zlatý)

 � 105 Kč

www.kitl.cz

NOVINKA

www.pivo
-konrad.cz
www.kitl.cz


Katalog regionálních reklamních výrobků

www.kraj-lbc.cz
Další řemeslné i potravinářské 
výrobky z našeho regionu 
najdete na portálu cestovního 
ruchu Libereckého kraje 
Cestou necestou:

www.liberecky-kraj.cz

Katalog regionálních reklamních výrobků 2015/2016 
vydal Krajský úřad Libereckého kraje v červnu 2015, neprodejné

VÝROBKY OBJEDNÁVEJTE 
PŘÍMO U VÝROBCŮ

(V případě, že je výrobce plátcem 
DPH, jsou ceny uvedeny vč. DPH.)

www.kraj
-lbc.cz
www.liberecky
-kraj.cz

